
 به نام خدا

 

برای شما تشخیص داده شده بود، باید به روش نیاز به مشاوره استعدادیابی شما، چنانچه  همرکز ب پیامپس از 

 :نماییدگیری جهت مشاوره نوبتزیر اقدام به 

 

را خدمات منوی  ،از باالی صفحه قدمسازی و استعدادیابی زبان پیشآزمون واحد فناورپس از ورود به سایت  -1

رزرو وقت و پرداخت در این صفحه، روی  تا وارد صفحۀ مشاوره شوید. کلیک کنیدمشاوره نموده و بر روی باز 

 کلیک کنید.مشاوره استعدادیابی در زیر قسمت 

 

 

دهنده ارائهو در قسمت مشاوره استعدادیابی ، نام سرویس، در قسمت مشاوره، بندیدستهدر قسمت  -2

بازۀ زمانی و  توانیددر پایین این قسمت، می را انتخاب کنید.( 1500000قدم )ریال دکتر رضا پیش، سرویس

 را کلیک کنید.بعدی سپس دکمۀ  روزهای مورد عالقۀ خود جهت تعیین وقت مشاوره را معین کنید.



 

 شیتوسط دکتر رضا پ یابیمشاوره استعداد سیسرو یموجود برا یزمان ها دیتوان یم این صفحه، شمادر  -3

 .دیکن کیزمان مورد نظر کل یرزرو رو ی. برادینیقدم را بب

 

در این صفحه، اطالعات خواسته شده را شوید. پس از انتخاب روز و زمان مشاوره، وارد صفحۀ جزئیات می -4

کنید، نام و سن او را در مستطیل وارد نمایید و چنانچه برای فرزندتان یا کسی غیر از خودتان وقت رزرو می

 را کلیک کنید.بعدی سپس دکمۀ  پایین صفحه بنویسید.



 

 کلیک کنید.اقدام به پرداخت  دکمۀ شود. رویدر این صفحه، وقت مالقات شما نشان داده می -5

 

 ،انکب از طریق نت پس از واریز هزینه .اطالعات خود را بررسی کنیدجزئیات پرداخت در قسمت  -6

شماره پیگیری و چهار رقم آخر کارت خود ، واریز به حساب/کارتدر قسمت  ها،های موبایلی یا بانکاپلیکیشن

 کنید. در پایین صفحه کلیکثبت سفارش بر روی دکمۀ و بعد را وارد نموده 



 

 

 کنید.پس از ثبت سفارش، جزئیات سفارش و صورتحساب خود را مشاهده می -7
 یب

 ی

خود وارد شوید و روی دکمۀ  حساب کاربریبه مت باالی صفحه ساز ق نوبت خود یهتأیید ۀبرای مشاهد -8

 بینید.را میتکمیل شده عبارت  ،کلیک کنید. چنانچه نوبت شما تأیید شده باشد، در قسمت وضعیتسفارشات 

  کلیک کنید.نمایش سپس روی دکمۀ 



 

 

 و همچنین به نشانی ایمیل شما ارسال خواهد شد.  شودمیبرای شما نمایش داده جزئیات سفارش  -9

 

 
 سپاس از همراهی شمابا 

 قدمسازی و استعدادیابی زبان پیشآزمون واحد فناور 

 

 

(مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد)  


